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Arbetsgivarsidan: Polismyndigheten 

Polisförbundet Arbetstagarsidan: 

Lokalt kollektivavtal om förhandlingsordning m.m. inför an

ställningsbeslut och inför vissa arbetsledningsbeslut 

Till främjande av att bemanningsärenden gällande såväl medarbetare som 
chefer inom Polismyndigheten handläggs skyndsamt, praktiskt och smidigt 
sluter parterna, med stöd av 4 § andra stycket lagen (1976:580) om medbe
stämmande i arbetslivet (MBL) och 3 kap. 3 § huvudavtalet, följande lokala 
kollektivavtal som i ärenden om både anställningar och arbetsledningsbeslut 
inom ramen för redan befintliga anställningar ersätter arbetsgivarens för
handlingsskyldighet enligt 11, 12 och 14 § § MBL. 

1 § - Tillämpningsområde m.m. 

Detta lokala kollektivavtal gäller, med undantag för andra stycket i denna 
paragraf, när arbetsgivaren vid Polismyndigheten har för avsikt att genom 
arbetsledningsbeslut omplacera arbetstagare (inkl. chef) som tillhör Polisför
bundet inom ramen för dennes aktuella anställning. Avtalet gäller också när 
arbetsgivaren har för avsikt att anställa en arbetstagare (inkl. chef). 

Avtalet gäller inte när arbetsgivaren har för avsikt att omplacera en arbetsta
gare av skäl som är hänförliga till arbetstagaren personligen. 

Anmärkning 
1. I andra stycket avses fall som, om omplaceringen är sär
skilt ingripande, enligt den så kallade bastubadarprincipen
förutsätter att det föreligger godtagbara skäl. Beslut om
sådana omplaceringar ska således istället föregås av för
handling enligt 11 § MBL om det inte finns synnerliga skäl
för att fatta och verkställa beslutet dessförinnan.

2. Ett beslut om hur nyutexaminerade poliser ska fördelas
mellan olika polisregioner eller liknande kan behöva före
gås av förhandling enligt 11 § MBL. Avgörande för den
frågan är om ett sådant beslut innebär viktigare förändring
av verksamheten i MBL:s mening.
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2 § - Information om att inleda ett anställningsförfarande 

Innan arbetsgivaren fattar beslut om att inleda ett anställningsförfarande ska 
berörda lokala arbetstagarorganisationer informeras om aktuellt beman
ningsbehov och förslag på hur detta behov kan tillgodoses. 

Senast den tredje vardagen efter det att berörda lokala arbetstagarorganisat
ioner har beretts möjlighet att ta del av informationen rar organisationerna 
komma med förslag till arbetsgivaren inför dennes fortsatta handläggning av 
ärendet. Sådana förslag kan exempelvis röra kravprofilen för aktuell anställ
ning. Arbetsgivaren ges därigenom möjlighet att beakta de lokala arbetsta
garorganisationernas förslag när exempelvis kravprofilen fastställs. 

Vad som sagts i första och andra stycket i denna paragraf gäller dock inte 
anställningsförfarande gällande nyutexaminerade polisers första polisiära 
anställning vid Polismyndigheten (PA-processen). 

Anmärkning 
1. Denna paragraf gäller endast för ärenden som påbörjas
som anställningsärenden, dock med undantag för anställ
ningsärenden ingående i PA-processen. Paragrafen gäller
därmed inte heller för ärenden i vilka arbetsgivarens avsikt
redan från början är att det i slutänden ska fattas arbets
ledningsbeslut.

2. Genom vad som tydliggjorts i anmärkning 1 ovan kon
staterar avtalsparterna att arbetsgivaren inte har någon
skyldighet att lämna information till berörd lokal arbetsta
garorganisation om att inleda ett ärende gällande arbets
ledningsbes lut. Om arbetsgivaren i exempelvis ett särskilt
omfattande eller komplicerat ärende skulle bedöma att
verksamheten kräver en bredare analys än vad som nor
malt är fallet kan denne naturligtvis ändå utan hinder av
det sagda inhämta berörd lokal arbetstagarorganisations
synpunkter och förslag i ärendet. Hur detta kan göras re
gleras dock inte i detta avtal.

3. Avtalsparterna uppmuntrar de avtalstillämpande par
terna i olika delar av myndigheten att säkerställa en
ändamålsenlig hanteringsordning som innebär att arbets
tagarorganisationen de facto kommer att kunna ta del av
sådan information som avses i avtalet när sådan lämnas av
arbetsgivaren. Ett sätt kan vara att berörda avtalstilläm
pande parter enas om en särskild e-postadress till vilken
informationen kan sändas.

3 § - Information inför beslut 

Innan arbetsgivaren fattar anställningsbeslut eller beslut om att arbetstagare 
ska omplaceras inom ramen för sin redan befintliga anställning (arbetsled
ningsbeslut) ska berörd(a) lokal(a) arbetstagarorganisation(er) informeras om 
det tilltänkta beslutet. 
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Arbetsgivaren ska också informera berörda lokala arbetstagarorganisationer 
innan beslut om att avbryta ett anställningsförfarande fattas. 

4 § - Förhandling inför beslut 

Påkallar lokal arbetstagarorganisation skriftligen förhandling i frågan senast 
den femte vardagen efter det att organisationen har beretts möjlighet att ta 
del av informationen enligt 3 § första stycket, ska arbetsgivaren förhandla 
med organisationen. Sådan förhandling ska, om parterna inte enas om annat, 
hållas inom en (1) vecka från det att arbetsgivaren fått del av förhandlings
framställan. 

Om anställningsförfarandet gäller ett sådant ärende som nämnden för bered
ning av anställningsärenden ska bereda i enlighet med 42 § förordningen 
(2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten kan, för det fall det inte 
har uppnåtts enighet vid förhandling enligt första stycket, även central ar
betstagarorganisation skriftligen påkalla förhandling i frågan. Sådan förhand
ling ska påkallas senast den tredje vardagen efter det att parterna i förhand
lingen enligt första stycket i denna paragraf har konstaterat att oenighet före
ligger. Om den centrala förhandlingen enligt detta stycke har påkallats inom 
föreskriven tid ska den, om parterna inte enas om annat, hållas inom en (1) 
vecka från det att arbetsgivaren fått del av förhandlingsframställningen. 

Om parterna har konstaterat oenighet i en förhandling enligt första stycket i 
denna paragraf gällande arbetsgivarens förslag till arbetsledningsbeslut, och 
oenigheten beror på att den berörde arbetstagaren motsätter sig det före
slagna beslutet, kan även central arbetstagarorganisation skriftligen påkalla 
förhandling i frågan. Vid sådana förhållanden gäller motsvarande tidsfrister 
som i andra stycket i denna paragraf. 

5 § - Beslutsfattande 

Efter det att förhandling som avses i 4 § har avslutats i enighet, eller efter det 
att parterna i förhandlingen konstaterat att oenighet föreligger, f'ar arbetsgi
varen fatta anställnings- eller arbetsledningsbeslut i ärendet. När det gäller 
ett sådant ärende som avses i 4 § andra eller tredje stycket kan i förekom
mande fall oenighet konstateras först i den centrala förhandlingen. 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket får arbetsgivaren fatta anställ
nings- eller arbetsledningsbeslut i ärendet 

1. när det har förflutit fem (5) vardagar efter det att information har läm
nats enligt 3 § första stycket utan att lokal(a) arbetstagarorganisation(er)
har påkallat förhandling enligt 4 § första stycket,
2. när berörd(a) lokal(a) arbetstagarorganisation( er) utan att förhandla i
frågan har förklarat sig enig(a) med arbetsgivaren i beslutsfrågan, eller
3. när parterna, utan att ha enats om tidpunkt för förhandlingen, till följd
av omständigheter som enbart är hänförliga till berörd arbetstagarorgani
sation konstaterar att de inte har kunnat hålla förhandlingen inom en ( 1)
vecka räknat från det att den påkallats enligt 4 § första stycket.

Motsvarande gäller också i förhållande till central(a) arbetstagarorganisat
ion(er) när det gäller ett sådant ärende som avses i 4 § andra eller tredje 
stycket, dock att fatalietiden i ett sådant ärende är tre (3) vardagar. 
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När det finns synnerliga skäl f'ar arbetsgivaren fatta beslut i enlighet med det 
tilltänka beslutet innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts eller fatalieti
den har löpt ut. Förhandlingsskyldigheten ska vid sådana förhållanden full
göras så snart det kan ske efter det att beslutet har fattats. Med synnerliga 
skäl avses i detta stycke detsamma som i 11 § andra stycket MBL. 

Efter det att information har lämnats enligt 3 § andra stycket f'ar arbetsgiva
ren fatta beslut om att avbryta ett anställningsförfarande. 

Inför det att arbetsgivaren ska fatta ett arbetsledningsbeslut enligt denna pa
ragraf ska arbetsgivaren se över arbetstagarens löneläge. Om arbetsgivaren 
efter en sådan översyn anser att det finns skäl för det, kan överenskommelse 
träffas om ny lön under pågående anställning enligt 9 § RALS. 

Upplysning 
Om lokal arbetstagarorganisation med anledning av ar
betslednings beslutet skulle begära förhandling om lön på 
sätt som anges i 9 § RALS förs denna, utan att påverka be
s lutsprocessen enligt detta avtal, enligt 10 § MBL. 

6 § - Giltighets- och uppsägningstid 

Detta lokala kollektivavtal gäller tillsvidare fr.o.m. den 1 april 2017 med en 
ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Avtalet kan dock inte sägas 
upp före juli 2017. 

Avtalet upphör dock vid alla förhållanden att gälla när ett lokalt samverkans
avtal som är slutet med stöd av Ramavtal om samverkan för framtiden börjar 
gälla mellan parterna. 

Polismyndigheten Polisförbundet 

.---e

Niklas Simson 
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